FACTSHEET VOOR VLUCHTELINGEN MET HIV UIT OEKRAÏNE – juli 2022
De Hiv Vereniging biedt ondersteuning aan vluchtelingen met hiv uit Oekraïne. Dit doen we op
twee manieren: steun bij (toeleiding naar) formele hiv-zorg en met informele zorg.
Let op: hiv komt in Oekraïne ongeveer evenveel voor bij vrouwen als bij mannen, er moet dus
verder gekeken worden dan de LHBTI-vluchtelingen. Er zullen naar schatting een paar honderd
mensen met hiv uit Oekraïne naar Nederland komen.
Servicepunt
- Het is belangrijk dat de persoon met hiv, of degene die hen helpt, altijd wordt
doorverwezen naar ons Servicepunt. Het Servicepunt is per mail of telefonisch
bereikbaar. Zie openingstijden: https://www.hivvereniging.nl/ontmoeten/servicepunt)
- Onze vrijwilligers kunnen mensen te woord staan bij vragen over alle mogelijke
onderwerpen en hen verder op weg helpen.
Informele hiv-zorg
- Via de Hiv Vereniging kan men in contact gebracht worden met peer-counselors:
https://www.hivvereniging.nl/ontmoeten/peer-counseling.
- De Hiv Vereniging heeft een supportgroep voor mensen uit Oost-Europa en CentraalAzië met vrijwilligers die verschillende talen spreken en zich inzetten voor ondersteuning
van mensen uit die regio. Neem hiervoor contact op met het Servicepunt.
Formele hiv-zorg
- Informatie over het zorgstelsel: https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian.
- Voor algemene zorg kan men naar de huisarts of naar een huisartspost van b.v. Dokters
van de Wereld, Rode Kruis of van een straatdokter zoals bij de Pauluskerk.
- Voor hiv-zorg kan men direct contact opnemen met de hiv-poli van een van de 24 hivbehandelcentra: https://www.hivvereniging.nl/hiv-behandelcentra.
- De gemaakte kosten voor hiv-zorg en hiv-medicatie kunnen door de zorginstelling
gedeclareerd worden via de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) als
men een BSN heeft. Heeft men wel geen BSN? Dan kan je de kosten declareren via de
CAK-regeling. Meer informatie vind je hier (CAK), en hier (Rijksoverheid).
- De Hiv Vereniging bewaakt dit proces en overlegt hierover met de beroepsverenigingen
van hiv-behandelaren en hiv-consulenten.
Transzorg
- Voor transzorg kan contact opgenomen worden met de transkliniek van Trans United,
een community initiatief met ondersteuning van de GGD Amsterdam:
https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/soa-hiv-sense/starttranskliniekprostitutie/.
Huisvesting
- We adviseren voor het aanbieden van huisvesting om aansluiting te zoeken bij een
bestaand (lokale) initiatieven zoals bijvoorbeeld van Takecarebnb.org,
Vluchtelingenwerk, Leger des Heils en Rode Kruis. Zij kunnen een passende match
maken. Ook wanneer het om opvang van LHBTI-vluchtelingen gaat.

